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HF Mors ligaklar med stil
U16-drengene stod for presset i nøglekamp
Skanderborg slået
trods tidligt tab af topscorer
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U16 Dr 1. div:
HF Mors - Skanderborg
28-26

HF Mors har sine U16drenge i ligaen.
I aftes tog holdet imod
Skanderborg i Jyske Bank
Mors Arena, og foran 150
fremmødte Skyum-elever og mange andre tilskuere bevarede HF Mors
roen i afgørelsens stund
og vandt med 28-26.
Sejren var fortjent. HF
Mors var bedst og førte
næsten fra start til slut også selv om topscorer
Kasper Lindgren tidligt
gik ud og måtte på skadestuen med det, der indtil
videre er vurderet til at
være et vrid i ledbåndene.

HF Mors, der blandt andet nød godt af et vellykket spil med to stregspillere, toppede føringen
med 17-13 kort efter pausen. Men mod slutningen
kom der stor spænding,
da Skanderborg fik udlignet til både 23-23 og
26-26.
Et HF Mors-overtal gav
ny luft og føring på 28-26,
men så blev hjemmeholdet ramt af en udvisning
med to minutter tilbage.
- Der var jeg næsten sikker på, at vi enten ville
spille uafgjort eller tabe, siger træner Martin
Holmgaard, som derfor
var meget tilfreds med
vigtige klasseredninger
fra Frederik Larsen.
Det gav sejren - og HF
Mors-træneren
kunne
endnu engang rose sit
hold for at præstere under pres foran de mange
tilskuere.
- Det var en rigtig god
oplevelse for drengene,
og de var meget kølige,
siger Martin Holmgaard.

HF Mors mangler endnu to kampe af 1. divisionspuljen, men med 13
point af 16 mulige kan
holdet ikke hentes nedefra, og tilbage er kun at
forsøge at drille suveræne Aalborg Håndbold og så ellers gøre sig klar
til ligaen med at spare de
spillere, der har brug for
det.

Og efter nytår gælder det
så håndbold på endnu
højere niveau end nu, når
HF Mors skal op imod en
række store klubber i ligaen.
- Det er fedt. Og det er
næste skridt i mange års
arbejde med talentudvikling i HF Mors. For en
lille klub er det kæmpestort. I de store klubber
har man nemmere ved at
lave sådan et hold, men
det kræver meget, siger
Martin Holmgaard.
- Så jeg er glad for det,
men er også godt klar
over, at vi ikke er verdensmestre. Vi skal arbejde på

den måde, vi plejer at gøre. Det er stadig processen, der er det vigtigste.
Drengene skal ikke toppe, når de er U16-spillere, siger han.
HF Mors-træneren vurderer, at holdet kan blive alt fra nummer to til
nummer seks i ligapuljen. Men nogen tvivl om,
at holdet hører hjemme
på den højere hylde, har
han ikke. Sejren i aftes
var endnu et bevis.
- Vi er et bedre hold end
Skanderborg, og vi har
været meget stabile, siger
Martin Holmgaard.
Mål: Frederik Tilsted 7,
Tobias Balsby-Pedersen
5, Jeppe Skadhauge 4,
Andreas Alling-Dam 4,
Frederik Rettig 4, Kasper
Lindgren 2, Mark Petersen
1, Magnus Bro 1.

